
 

 

 

 

 

Styrelse 
Styrelsen har sen årsmötet 2019 bestått av 

• Lennart Westerlund         ordförande 

• Lars Lindahl           sekreterare 

• Jerry Johansson             ekonomiansvarig 

• Jonas Örnborg            styrelsemedlem med ansvar för myndighetskontakter 

• Johannes Dagemark        styrelsemedlem med ansvar för fibernätet 

• Kenneth Karlsson             styrelsemedlem med ansvar för fältarbeten 

• Anna Thelin            suppleant 

• Carola Elvborn Österman suppleant 

Revisorer 

TLVA har under detta året utnyttjat tjänster från AG Bokföringstjänst. Via denna tjänst får vi 
en professionell revisionstjänst som utförs av Jonas Wennerberg Kontera Redovisning som 
valdes till föreningens revisor. 

Kansli/föreningslokal 
TLVA har inget eget kansli eller egen föreningslokal. 

Medlemmar 
TLVA har just nu 81 medlemmar. Under det gångna året har 1 medlem/fastighet bytt ägare. 
Det har också givits ut intyg till 4 fastigheter att de får ansluta sig till stamnätet. Intygen är 
begränsade till 1 år och kostar 1000 kr. Avgiften till TLVA enligt taxan för nya 
medlemmarskall erläggas när bygglov beviljats. Antalet medlemmar på sträcka 1, Södra 
Limmanäsvägen – Styrkullevägen – Sotardalsvägen, har nu nått upp till den konstruerade 
kapaciteten. Antalet medlemmar på sträcka 3, Västra Tomvägen, har också nått till den 
konstruerade kapaciteten.  

Inre verksamhet 
Förutom årsmötet i april 2019 har TLVA haft 5 styrelsemöten och ett medlemsmöte. 
Sen årsmötet 2019 har styrelsen i TLVA  

• Avslutat resterande uppgifter från anläggningsprojektet. 

• Avtalat rutiner och genomfört installation av till bredbandsnätet och vatten och avlopp. 

• Fullföljt ansökan av bidrag för fibernät för bredband. 

• Utrett vårt stamnäts för vatten och avlopp verkliga kapacitet och nätets fria kapacitet. 

• Reglerat skulden till medlemmarna och betalat lägenhetsavgifterna till Kungsbacka 
kommun. 
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Yttre verksamhet 
TLVA har sen årsmötet 2019 inte haft yttre verksamhet i form av kontakter med Kungsbacka 
kommun, Länsstyrelsen eller Länsförsäkringar. Däremot har TLVA haft ett antal kontakter 
med Lantmäteriet och Skandinavisk Kommunalteknik.. 

Ekonomi  
TLVA har en kontrollerad och stabil ekonomi som följt budget. 
 
För att säkra finansiering av oförutsedda händelser beslöts vid medlemsmötet 2019 att TLVA 
skall fondera medel upp till 500 000 kronor. Checkkrediten skall inte aktiveras. 
 
Av medlemmarna under 2016 inbetalda lägenhetsavgifter har till fullo reglerats med 
Kungsbacka kommun. 
 
TLVA har under det gångna året fonderat 15 000 kr för framtida behov. 
 
TLVA har under det gånga året fått 417162 kronor plus 143770 kronor i bidrag till fibernätet 
för bredband. Föreningen kan få ytterligare bidrag under 2020 då vi uppnått kravet på minst 
70 anslutna medlemmar. Beskedet från Länsstyrelsen är dock flera månader försenat. 
 
Styrelsen har tagit ut 14945 kronor (inklusive skatt och arbetsgivaravgift) i ersättning för 

nedlagt arbete under 2019. 

Slutord 
  
Styrelsen tackar medlemmarna för stödet. 
 
2020-08-05 
Styrelsen genom 
 
Lennart Westerlund 
Ordförande 
 
 


